
3η πρόοδος «Κβαντιι{ής Φυσιι{ής Ι» ακ. έτους 2o2o-2o2ι.

Τα Θέματα Θ3 και Θ5 είναι εξατομικευμένα, Θα χρειαστούν λοιπόν οι αριθμοί

Α= ο τελευταίος αριθμός του Α.Μ. σας,

Β= ο προτελευταίος αριθμός του Α.Μ. σας.

Ξεκινώντας την επίλυση των εξατομικευμένων Θεμάτων (Θέματα Θ3 και Θ5) να ξαναγράψετε
με   ευδιάκριτο  τρόπο  τα  δεδομένα  της  άσκησης  για  τα  δικά  σας  στοιχεία,   δηλαδή
αντικαθιστώντας  τα  αντίστοιχα  Α  και  Β.
μηδενίζουrταt.
Θ1.[1+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5:3.5]

Κβαντικός αρμονικός ταλαντωτής βρίσκεται στην κατάσταση, ΙΨ(χ, t = 0)  > =  ΙCΟΙ eί φο1 ΙΟ  >  +ΙCιΙ Ι1  >.

1
Αν γνωρίζουμε ότι η μέση ενέργεια και η μέση Θέση είναι 1 και -  7Ξ , αντίστοιχα, να βρεθεί (α) η κυματοσυνάρτηση την

τυχαία χρονική στιγμή, f.

Επίσης να βρεθούν (β) το χιο με τον υπολογισμό του ολοκληρώματος, (γ) το ριο με την αλγεβρική μέθοδο και (δ) η μέση
χρονοεξαρτώμενη ορμή.

Τέλος να αποδείξετε ότι ισχύει το 2Ο Θεώρημα του ΕhrenfeSt, εργαζόμενοι (ε) πο φυσικό σύστημα μονάδων και (στ) Cπο
πραγματικό σύcπημα μονάδων.

Θ2.[0.5+1+0.5:2]  Για ηλεκτρόνιο μάζας m εγκλωβισμένο σε δισδιάσ[ατη κβαντική τελεία με Ly  = 2Lχ να βρεθούν (α) η
ενέργεια της 1ης διεγερμένης ενεργειακής κατάστασης, (β) όλες οι κυματοσυναρτήσεις της 1ης εκφυλίσμέιJης ενεργειακής
κατάcπασης. Αν η μικρότερη διάααση είναι 10 Α (γ) να βρεθεί η ενέργεια της Θεμελιώδους κατάστασης σε eν.

Θ3.[1.5]  Ηλεκτρόνιο που κινείται πάνω cπην επιφάνεια σφαίρας, βρίσκεται στην κατάcπαση

|ΛrΙ [/ζΖiiJ| 1Ο > +J{FΤiJ| 11 >]. Να υπολογιcπεί η μέση τιμή της χ-συνιστώσα της στροφορμής.

Θ4.[1.5]  Να υπολογιστεί η μέση κινητική ενέργεια (σε eν) ηλεκτρόνιου σε ένα άτομο υδρογόνου ενέργειας -13.6eν και

μηδενικού (ί2}(t).

Θ5.[Ο.5+1:1.5]  Η κυματοσυνάρτηση ατόμου υδρογόνου, είναι

Ψ(F, f = 0) = ΙΛrΙ [/ΈΖΤΤ}Ψ2ιο(F) + ΨFiΤΨ2ιι(F)].

Να υπολογίστε (5α)  την μέση ενέργεια και (5β) την (Ζz + ί;)(t) την τυχαία χρονική cπιγμή f.

Ανδρέας Φ. Τερζής,

Άtολουε}ούυ     Όc        λύσΓt-ιf
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